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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

POLIOMYELITIS, DOMINIKAI K�ZT�RSAS�G �S HAITI 

A Dominikai K�zt�rsas�gban 2000. j�lius 12. �s november 18. k�z�tt 19 
szem�ly acut flaccid paralysis�t �szlelt�k, akik k�z�l eddig hatn�l igazol�dott 
az 1. t�pus� poliov�rus k�rokoz� szerepe. A betegek k�z�l a legfiatalabb 9 
h�napos, a legidősebb 21 �ves volt, de 16 beteg (84%) a 6 �vesn�l fiatalabb 
koroszt�lyokba tartozott. Minden beteg poliomyelitis ellen oltatlan (14), vagy 
hi�nyosan oltott (5) volt. A szomsz�dos Haitin egyetlen r�szlegesen oltott 2 
�ves gyermek igazoltan 1. t�pus� poliov�rus �ltal okozott megbeteged�s�t 
regisztr�lt�k, akinek a b�nul�sa augusztus 30 -�n kezdőd�tt. Az intenz�v 
esetkutat�s ellen�re eddig itt tov�bbi betegeket nem tal�ltak. 

A j�rv�nyt okoz� v�rust�rzs – meglepet�sre – a Sabin-f�le vakcinav�rus 
sz�rmaz�ka: genetikailag 97%-ban hasonl� ahhoz (a vakcina eredetű 
izol�tumok szokv�nyosan >99,5%-os genetikai egyez�st mutatnak a 
vakcinat�rzzsel), �s �gy tűnik, visszanyerte az 1. t�pus� vad poliov�rusra 
jellemző neurovirulenci�t �s sz�r�d�si k�pess�get. Ezzel a t�rzzsel 
ellent�tben a vad poliov�rusok �ltal�ban 82%-n�l kisebb ar�ny� genetikai 
hasonl�s�got mutatnak a vakcinav�russal. A j�rv�nyb�l sz �rmaz� t�rzsek 
nukleotid szekvenci�ja k�z�tti k�l�nbs�gek arra utalnak, hogy ez a v�rus 
mintegy 2 �vig cirkul�lt olyan ter�leten, ahol a poliomyelitis elleni oltotts�gi 
ar�ny nagyon alacsony volt, �s ez�rt fokozatos genetikai v�ltoz�sok 
k�vetkezhettek be, visszanyerte v�g�l is a vad poliov�rus legl�nyegesebb 
tulajdons�gait. 
Haiti �s a Dominikai K�zt�rsas�g eg�szs�g�gyi miniszt�riumai a PAHO �s 
CDC k�zreműk�d�s�vel elemzik a j�rv�nyt a megfelelő int�zked�sek 
megt�tele �rdek�ben. A Dominikai K�zt�rsas�gban m�r t�meges 
v�dőolt�sokat ind�tottak elősz�r azon h�rom k�zigazgat�si ter�leten, ahol az 
esetek előfordultak, �s k�sőbb folytatj�k az orsz�g t�bbi ter�let�n. Haitin 
h�rom Nemzeti Immuniz�ci�s Napot szerveznek 2001. janu�r, febru�r �s 
m�rcius h�napban. 
OPV eredetű poliov�rusoknak alacsony �toltotts�g� ter�leten val� tart�s 
sz�r�d�s�t kor�bban csak egy ter�leten mutatt�k ki. Egyiptomban 1983 �s 
1993 k�z�tt mintegy 10 �vig cirkul�lt egy OPV eredetű, 2. t�pus� poliov�rus, �s 
t�bb mint 30 bejelentett megbeteged�st okozott. Az �rintett ter�leten az 
immuniz�ci�s ar�ny rendk�v�l alacsony volt, �s a vakcina eredetű v�rus 
cirkul�ci�ja r�videsen megszűnt azt k�vetően, hogy az OPV-vel t�rt�nt 
oltotts�gi ar�ny megnőtt. Az OPV eredetű v�rusok cirkul�ci�j�t megsz�ntető 
legfontosabb t�nyező ugyanaz, mint ami a vad poliov�rusokra �rv�nyes: 
magas immuniz�ci�s ar�ny el�r�se �s folyamatos fenntart�sa. Egyetlen p�lda 



sincs OPV eredetű v�rust�rzsek cirkul�ci�j�ra olyan ter�leten, ahol az 
�toltotts�g magas. Ez a j�rv�ny al�h�zza annak sz�ks�gess�g�t, hogy a 
poliomyelitistől mentes ter�leteken is fenn kell tartani a magas �tolt�si ar�nyt 
mindaddig, am�g a glob�lis eradik�ci� meg nem val�sul. 

Forr�s: Wkly Epidemiol Rec 2000; 75: 397-398 �s MMWR 2000; 49: 1094, 1103 

A poliomyelitis glob�lis eradik�ci�j�ra ir�nyul� program eredm�nyek�nt a 
WHO amerikai r�gi�j�ban 1991 augusztusa �ta, nyugat-csendes-�ce�niai 
r�gi�j�ban 1997 m�rciusa �ta, eur�pai r�gi�j�ban pedig 1989. novembere �ta 
(ezen bel�l Magyarorsz�gon 1969 �ta) nem fordult el ő honi eredetű 
(indigenous) vad poliov�rus okozta megbeteged�s. Ugyanakkor 2000 v�g�n 
m�g mintegy 20 afrikai, ill. �zsiai orsz�gban a poliomyelitis end�mi�s maradt, 
sőt k�z�l�k egyesekben m�g j�rv�ny is előfordult (pl. a Z�ld -foki-szigeteken 
2000. augusztus �s okt�ber k�z�tt 33 b�nul�sos eset). Mindazon ter�leteken 
teh�t - �gy haz�nkban is -, ahol a poliomyelitistől val� mentess�get m�r 
el�rt�k, a mentess�g fenntart�s�hoz elengedhetetlen�l sz�ks�ges a teljes 
popul�ci� magas fok� immunit�s�nak folyamatos biztos�t�sa, mivel az 
end�mi�s ter�letekről a vad poliov�rusok b�rmikor behurcol�sra ker�lhetnek, 
�s mik�nt a fentebb ismertetett j�rv�ny bizony�tja, a vakcina eredetű t�rzsek is 
s�lyos helyzetet teremthetnek. A poliov�rusokt�l val� mentess�g nyomon 
k�vet�s�hez �s bizony�t�s�hoz �rz�keny surveillance rendszerre van 
sz�ks�g. Ezt szolg�lja az Acut Flaccid Paralysis (AFP) surveillance (l �sd 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet I. sz. mell�klete), melynek hazai, megfelelő 
szintre hoz�s�hoz az eddigiekn�l jelentősebb tev�kenys�gre van sz�ks�g.  

Az előbbiekből k�vetkezik, hogy mindazoknak, akik Afrika vagy �zsia 
end�mi�s ter�leteire utaznak, sőt azoknak, akik jelen helyzetben a Dominikai 
K�zt�rsas�got vagy Haitit keresik fel, aj �nlatos poliov�rusok elleni 
immunit�sukat �jraolt�s r�v�n megerős�teni. 

A t�j�koztat�st adta: Prof. dr. D�m�k Istv�n a WHO Regional Comission for Certification 
Poliomyelitis Eradication tagja 

  



E.COLI O157:H7 J�RV�NY SPANYOLORSZ�GBAN 
  

2000. szeptember 19. �s november 5. k�z�tt zajlott le Spanyolorsz�gban az 
eddig regisztr�lt legnagyobb E.coli O157 j�rv�ny, melynek sor�n 181 szem�ly 
betegedett meg. A betegek sz�klet�ből 27 esetben E.coli O157:H7 k�rokoz�t 
mutattak ki, nyolc t�rzs 2 f�gt �pus�nak bizonyult.  

A j�rv�ny Barcelon�ban n�gy �ltal�nos iskol�t �rintett 150 megbeteged�ssel, 
tov�bbi 31 esetet a tanul�k csal�di k�rnyezet�ben �szleltek. Hat gyermekn�l 
haemolyticus uraemias szindr�ma alakult ki, de valamennyien meggy�gyultak. 
A megbeteged�si ar�ny a n�gy �rintett iskol�ban 4% �s 56% k�z�tt v�ltozott.  

Az előzetes vizsg�latok szerint a fertőz�st kolb�sz terjesztette, melyet 
szeptember 18 -�n egy k�z�tkeztet�si v�llalat hozott forgalomba. Ez a v�llalat 
10 iskola, egy gy�r �s egy idősek otthon�nak �tkeztet�s�t biztos�tja. A 
megbeteged�sek azokban az iskol�kban fordultak elő, ahol a kolb�szt 
hőkezel�s n�lk�l fogyasztott�k. A t�bbi iskol�ban a term�ket hőkezelt�k. Az 
�tkeztető v�llalatn�l tartott helysz�ni vizsg�laton felt�rt hi�nyoss�gok miatt a 
v�llalkoz�s műk�d�t felf�ggesztett�k. �telmint�kat nem vizsg�ltak.  

Spanyolorsz�gban 1989 �ta a jelenlegi volt a hetedik E.coli O157 j�rv�ny, 
melyet az Epidemiol�giai K�zpontnak jelentettek. A m�sik jelentősebb j�rv�ny 
1997-ben egy Kan�ri -szigetekre l�togat� turistacsoport tagjai k�r�ben fordult 
elő. A turist�k k�z�tt 14 esetben igazolt�k a fertőz�st, h�rom betegn�l alakult 
ki haemolyticus uraemi�s szindr�ma. 

Spanyolorsz�gban az E.coli O157 fertőz�sek surveillance-a a laborat�riumi 
vizsg�latokon alapul. Az E.coli O157 okozta megbeteged�s nem tartozik a 
k�telezően jelentendő fertőző betegs�gek k�z�, de a j�rv�nyokat k�telező 
jelenteni.  

Forr�s: Eurosurveillance Weekly 2001; 1:1. (http://www.eurosurv.org) 
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A HAZAI J�RV�NY�GYI HELYZET �LTAL�NOS JELLEMZ�SE  

A 2001. janu�r 8-14. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis bakteri�lis betegs�gek csoportj�ban az előző hetihez k�pest 
kiz�r�lag a campylobacteriosis megbeteged�sek sz�ma emelkedett 
jelentősebben, k�tharmad�val t�bb bejelent�s �rkezett, mint az előző �v 
azonos időszak�ban. A legt�bb megbeteged�st a főv�rosban, B�cs-Kiskun �s 
Baranya megy�ben regisztr�lt �k. Hasonl�an a 2000. janu�r-�prilis k�z�tti 
időszakhoz, a h�ten nyilv�ntart�sba vett campylobacteriosis megbeteged�sek 
sz�ma magasabb volt, mint a salmonellosisok�.  

T�bb enteritis infectiosa ker�lt a nyilv�ntart�sba, mint az előző h�ten, a 
bejelent�sek sz�ma Veszpr�m �s Pest megy�ben, valamint a főv�rosban volt 
a legnagyobb.  

A v�rushepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbben alakult, mint a kor�bbi 
�vekben, az esetsz�m csak harmada volt az 1995-99. �veket jellemző 
k�z�p�rt�knek. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban m�sf�lszeres�re nőtt a 
scarlatina megbeteged�sek sz�ma az előző hetihez k�pest, ugyanakkor 
kevesebb b�r�nyhimlő esetet regisztr�ltak. A varicella ter�letenk�nti 
előfordul�s�ban nagy volt az elt�r�s: a bejelent�sek sz�ma 10 �s 116 k�z�tt 
v�ltozott. Morbillit nem jelentettek, csak n�h�ny sz �rv�nyos rubeola �s 
mumpsz eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma emelkedett az előző 
hetihez k�pest. T�z gennyes meningitist jelentettek be, k�z�l�k h�rmat 
val�sz�nűs�thetően a N.meningitidis okozott. Egy megbeteged�s 
decemberben kezdőd�tt, a k�rokoz� C szerocsoport�nak bizonyult. K�t 
megbeteged�st ez �v janu�rj�ban diagnosztiz�ltak, ezen esetekben a 
diagn�zist a klinikai k�p alapj�n �ll �tott�k fel, a k�rism�t mikrobiol�giai 
vizsg�lattal nem siker�lt megerős�teni. A h�t meningitis serosa
megbeteged�s k�z�l �t eset egy h�napon bel�l kezdőd�tt, a bejelent�sek hat 
ter�letről �rkeztek.  

Az encephalitis infectiosa, a leptospirosis, a toxoplasmosis �s 
legionellosis esetek sz�ma ugyan magasabb volt a kor�bbi �vek azonos 
időszak�ban �szleltn�l, de t�bbs�g�ket ut�lagosan regisztr�lt�k, �gy ezen 
adatok nem az aktu�lis j�rv�ny�gyi helyzetet jellemzik. 
  



 



 



 

Az Epidemiol�giai Inform�ci�s Hetilap (Epinfo) a 
 Johan B�la Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont (OEK) kiadv�nya. 

A kiadv�nyban szereplő k�zlem�nyek szakmai egyeztet�st k�vetően jelennek 
meg, ennek megfelelően az orsz�gos jellegű �ssze�ll �t�sok, illetve a 
szerkesztős�gi megjegyz�sben foglaltak az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
�s az orsz�gos tisztifőorvos szakmai v�lem�ny�t �s javasolt gyakorlat�t 
tartalmazz�k.  
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